До :
Сите печатени и електронски медиуми

Предмет:

Информација за процесот на гласање на гласачки места - заклучно со
18.00 ч.

Синергија во име на граѓанската коалиција “Излези да гласаш“ изборниот процес
го следи со 3.654 волонтери акредитирани набљудувачи на територија на
Р. Македонија. Според информациите добиени од терен гласањето се одвива во
мирна и демократска атмосфера без сериозни нарушувања. Заклучно со 18.00 ч.
извршена е обработка на податоците за текот на изборниот процес и излезност на
гласање и констатирана е следната состојба:
Св.Николе -74 %
Гостивар -41 %
Аеродром 56 %
Гази Баба – 60 %
Ѓорче Петров – 50%
Берово – 73 %
Пехчево – 80 %
Виница – 61 %
Кр. Паланка – 70 %
Карпош -62 %
Македонски брод – 72 %
Чаир – 48%
Кислеа Вода – 54 %
Охрид - 65 %
Јагуновце – 51 %
Тетово - 53 %
Центар Скопје – 63 %
Крушево – 75 %
Радовиш – 63%
Карбинци – 72 %
Градско – 71 %
Кавадарци -72 %
Пробиштип – 69 %
Кичево - 65 %

Неготино – 75 %
Струмица – 77 %
Битола – 68 %
Прилеп – 75 %
Кочани – 69 %
Ресен – 67 %
Штип – 71 %

Досегашни евидентирани состојби во однос на изборниот процес се следните :


Во однос на навремено отварање на изборните места нашите
набљудувачи инфомрираа дека навремено се отворени гласачките
места освен на:

ИМ 2715 – гласањето е започнато со задоцнување поради инсистирање на
членови на политичка партија повторно да бидат преброени гласачките ливчиња.
ИМ 2300 – гласањето започнало во 07.20 ч. поради отстранување на пропаганден
материјал.


Во однос на констатирани неправилности:

ИМ 2247 - торјца гласаат со еден придружник
ИМ 2266 – прекинато е гласањето, поради грешка друго лице се потпишало на
нејзиното место во ИС и на ИМ дошла со фотоапарат и се расправала.
ИМ 2277 – зваедени како две неважечки две закинати ливчиња
ИМ 2279 – дозволено е гласање на лице кое не е на избирачки список
ИМ 306 - лице кое сакало да гласа било веке евидентирано дека гласало и имало
потпис и било заокружено на избирачкиот список.
ИМ 10 – агитација од страна на активисти на политичка партија
ИМ 1400- лице кое не е обележано со спреј било евидентирано во список дека
веќе гласало
ИМ 1587 не е дозволено на лице да гласа зошто нејзиното име веќе било
заокружено и потпишано иако потписот не бил нејзин. Забелешката е внесена во
евиденција.


Забележани се одредени административни проблеми на некои
избирачки места но со навремена реакција од Општинските изборни
комисии и Државната изборна комисија – истите се решени.



Генерална оценка до 18.00 ч. е: изборниот процес тече мирно и
достоинствено и во позитивна атмосфера.

Коалицијата на граѓански организации “Излези да гласаш“ – апелира до
политичките партии за коректни и фер избори без насилство и кршење на
законската регулатива во текот на просецот на гласање .
Претседател на ЗХА “Синергија“
м-р Елена Ташкова

